درباره آزمایشـگاه
اندیشـــه بنیـــان
حـــامی صنـــعت

اندیشه بنیان حامی صنعت
(آزمایشـــگاه متالورژی حامیران) بـــه عنوان یکی از
چهار آزمایشـــگاه مرجع در کشـــور ،بـــا بهره گیری
از ســـوابق پرســـنل خود و تجهیزات آزمایشگاهی
پیشـــرفته فعالیت خود را با هـــدف ارایه خدمات
برتـــر و خلـــق ارزشهـــای متـــوازن و پایـــدار آغاز
نمـــود .بنیـــان گـــذاران ایـــن مرکـــز دارای ســـوابق
ارزشـــمند جهت ارایه خدمات فنی و تخصصی به
مشـــتریان در صنعت فوالد و متالورژی می باشند.

متالـورژی حامیران
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چـشـم انداز
حضـــور تاثیرگـــذار بـــه عنـــوان یکـــی از
مراکـــز پژوهشـــی برتـــر جهان همـــراه با
ارایـــه خدمـــات تخصصـــی بـــه عنـــوان
یـــک ســـازمان علمی-پژوهشـــی در حوزه
مهندســـی مـــواد و متالـــورژی.

بیـــانـیه

مأمـــوریت

ماموریــت مــا انجــام پژوهــش ،آمــوزش و ارایــه خدمات
بــا کیفیــت ،ســریع و ارزان در زمینــه مهندســی مــواد و
متالــورژی بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهای کیفــی بــا
هــدف خلــق ارزش بــرای ذینفعــان میباشــد.
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منشــــور
اخــالقــی
• اعتمــاد مشــتریان ،ارزشــمندترین دارایــی ماســت.
• ســرعت ،دقــت و کیفیــت خدمــات ،وظیفــه ماســت.
• اصــل شایســته ســاالری بــر اســاس تخصص ،تعهد ماســت.
• رشد و ارتقای بهره وری کار و منافع شرکت ،تالش مستمر ماست.
• صداقــت ،تعهــد و حفــظ اســرار مشــتریان خــط مشــی حرفـهای ماســت.
• پاکیزگــی ،رعایــت بهداشــت فــردی و ایمنــی محیــط کار از الزامــات ماســت.
• ایجـــاد ارزشافـــزوده و رضایتمنـــدی مشـــتریان ،ســـرمایه ســـازمان ماســـت.
• پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی و حفــظ کرامــت انســانی ،ســرلوحه مــرام اخالقــی ماســت.
• حفظ نظم و وحدت در شرکت یک وظیفه همگانی است ،اولویت منافع شرکت بر منافع فردی ترجیح ماست.
• تالش میکنیم که منافع شرکت در راستای منافع جامعه باشد ،حفاظت از محیط زیست و منابع انرژی مسئولیت ماست.
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چـــرا آزمایشگاه
اندیشــه بنیــان
حامــی صنعــت

تضــمیـن کیفیــت
خـــدمــــات بـــا در نظــر
گرفتــن حداکثر ســرعت در
پاســخ گویــی بــه مشــتریان

اســـتقرار محل آزمایشگاه
در منطقــــه صنعتی تهـــران و
وجود شعبات در استانهای
اصـفهــــان ،آذربایجان شرقی و

همـــدان جهت تحویل
نمونه

ارزش ها
مشــتری مــداری ،رفتارهــای مناســب جهــت ارزش نهــادن بــه مشــتریان،
بــرآورده شــدن خواســته هــا و انتظــارات آنهــا همــراه بــا ارایــه برتریــن خدمــات.
حفــظ کرامــت انســانی ،ارایــه خدمــت همــراه بــا عــزت و احســاس رضایــت به
ذینفعان سازمان.
صداقت و رازداری به منظور حفظ و نگهداری اطالعات مشتریان و سازمان.
همبســتگی ،مشــارکت ،همفکری ،کار تیمی و همکاری چند جانبه از ســوی
پرســنل مجموعــه و ســهیم شــدن در اقدامــات جمعــی به منظور دســتیابی به
اهداف مشــترک.
خالقیــت و نــوآوری مبنایــی بــرای رشــد و توســعه ســازمان در جهــت بــه
کارگیــری توانایــی هــای ذهنــی پرســنل بــه منظــور ارتقــاء کمیــت یــا کیفیــت
فعالیــت هــای ســازمان.
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امـ ــکان ه ــم زمـ ــان
تــامیــــن متــــریـــــال و
خدمــات آزمایشــگاه همــراه
ب ــا ارای ــه گواه ــی نام ــه معتب ــر
توســــط مجموعـــه فـــوالد و
آزمایشـــــــگا ه حامیـــران

خدمـــــات
آزمــایشگاه
آزمایشــگاه اندیشــه بنیان حامی صنعت (متالورژی حامیران) مجهز به تجهیزاتی پیشــرفته

از برنــد هــای معتبــر جهانــی دارای مجموعــه ای یکپارچه از آزمایشــگاه ها نظیر :کوانتومتری،

متالوگرافــی ،مکانیکــی ،شــیمیایی ،غیرمخــرب ،خوردگــی ،مشــاوره و انتخاب مواد مهندســی،
تحلیــل شکســت و تخمیــن عمــر باقیمانده و امکانات آموزشــی میباشــد.

آزمایشــگاه کوانتومتــری مجهــز بــه جدیدتریــن دســتگاهای
اروپایــی شــامل :خدمــات آنالیــز نمونههــای پایــه آهــن ،چدن،
آلومینیــوم ،مــس ،روی ،نیــل ،کبالــت و تیتانیــوم میباشــد.

آزمایشــگاه مکانیکــی شــامل :میکــرو ســختی ســنجی،
ســختی ســنجی ماکــرو ،کشــش مقاطــع مختلــف ،آزمونهــای
تخصصــی پیــچ و مهــره ،آزمــون هــای ضربــه ،فشــار مکانیکــی،
خمــش ،کنتــرل ابعــادی و آزمــون هــای لولــه (تخــت کــردن و )...
میباشــد.

آزمایشــگاه متالوگرافــی شــامل :انجــام کلیه آزمونهــای کمی و
کیفی هم چون تعیین ریزساختار ،تعیین ضخامت پوشش،
عــدد انــدازه دانــه ،تعییــن عمــق الیه کربــوره و دکربوره ،بررســی
ریز ســاختار چدنها ،تعیین ســیلک عملیات حرارتی ،بررســی
ناخالصی ،پروفیل ســختی و  ...میباشــد.

آزمایشــگاه غیرمخــرب شــامل :آزمونهــای التراســونیک (،)UT
ذرات مغناطیســی ( ،)MTمایــع نافــذ ( ،)PTرادیوگرافــی ( )RTو
بررســی چشــمی ( )VTمیباشــد.

آزمــون هــای پرتابــل شــامل :کوانتومتــری با دســتگاه ،PMI
اندازهگیــری ضخامــت پوشــش ،رپلیــکا و میکروســکوپ
نــوری پرتابــل و آزمونهــای غیرمخــرب . NDT

مزیتهای
رقـــابتـی
مشاوره تخصصی رایگان توسط کارشناسان مجرب در زمینه کلیه خدمات آزمایشگاهی ،مواد و متالورژی.
امکان انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان ها و شرکتهای حقوقی جهت شرایط پرداخت اعتباری.
امکان دریافت نمونه و ارسال نتیجه توسط واحد سیار آزمایشگاه در محل مشتری.
انجام طیف وسیعی از آزمونهای متالورژیکی توسط تجهیزات دقیق و پیشرفته.
ارایه قیمتهای رقابتی با توجه به حجم خدمات مورد نیاز مشتری.
امکان انجام آزمایشات در محل تعیین شده توسط مشتری.
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رویدادها
شـرکت در نوزدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی صنعـت اسـتان تهـران
شـرکت در بیسـتمین نمایشـگاه بیـن المللـی صنعـت اسـتان تهـران
شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو استان تهران
شـرکت در هفدهمین نمایشـگاه بین المللی ایران متافو اسـتان تهران
شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان تهران
شـرکت در سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی ایران پالسـت اسـتان تهران
شـرکت در سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی قطعات خودرو اسـتان تهران
شـرکت در هفتمین نمایشـگاه بین المللی حمل و نقل ریلی اسـتان تهران
شـرکت در چهاردهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی قطعـات خـودرو اسـتان تهـران
شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی استان تهران
شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی استان تهران
شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی استان تهران
شرکت در نخستین نمایشگاه بین المللی نهضت تولید بومی سازی و صادرات در سال جهش تولید استان کرمان
شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع وابسته استان اصفهان
شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع وابسته استان اصفهان
شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع وابسته استان اصفهان
شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع وابسته استان تبریز
شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع وابسته استان تبریز
شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فلزات ،فوالد ،متالورژی ،آهنگری ،ریخته گری و صنایع نسوز مشهد
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گواهـی
نامـهها

عضویت در وندور لیست
شرکت ملی نفت ایران

دارای اسـتاندارد  ISO/IEC 17025از سـازمان
ملـی اسـتاندارد و تحقیقـات
صنعتی ایران NACI

شرکت مهندسی و ساختمان
صنایع نفت ()oiec

برخی از مشتریان ما
سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

ایران ایر
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

شرکت پتروشیمی بوشهر
(سهامی خاص)

سازمان ملی استاندارد ایران

فوالد اکسین خوزستان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

خدمات هوایی سامان

شرکت سیمان تهران
(سهامی عام)

گمرک جمهوری اسالمی ایران

شرکت ملی نفت ایران

گروه مپنا

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

شرکت سازه گستر سایپا

شــرکت مهندســی و ســاخت تأسیســات
دریایــی ایــران

مادر تخصصی تولید مواد اولیه و
سوخت هستهای ایران (تماس)

قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا

شرکت صنعت فوالد آلیاژی اصفهان

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان

شرکت فناوری تایماز فوالد

شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری

شرکت فوالد مبارکٔه اصفهان

شرکت فوالد آلیاژی یزد

7

ارتـبــــــاط با
مشتـریان
آزمایشــگاه اندیشــه بنیان حامی صنعت (متالورژی حامیران) با هدف افزایش ســطح رضایت مشــتریان خود،
اقــدام بــه ایجــاد "خــط ســبز مشــتریان" نمــوده اســت .رســالت ایــن تیــم افزایــش ســطح رضایت مشــتریان و
ایجاد خرســندی از طریق درک و پاســخگویی فراتر از نیازها و خواســته ،حصول اطمینان از ایجاد کیفیت
ادراکــی و رســیدگی بــه هنــگام ،کارا و اثربخــش بــه پیشــنهادات ،انتقادات و شــکایات اســت.

مراتــب را از طریــق ثبــت آنالیــن ســایت شــرکت یــا از طریق یکــی از راه هــای ارتباطی زیر
بــه اطــاع ایــن واحــد رســانده تــا در اســرع وقــت بــه آن رســیدگی و نتیجــه اعــام گردد.

021 62846000 - 021 63511

,,

,,

کلیــه مشــتریان میتواننــد جهــت اعــام و پیگیری هرگونه انتقاد ،پیشــنهاد و شــکایت،

(داخلــی)8506

lab.marketing@hamiransteel.com ، lab@hamiransteel.com
امیدواریم با بهرهگیری از نظرات و دیدگاههای ارزشمندتان بیش از پیش در برآورده کردن نیازها و خواستههای شما موثر باشیم.
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